
 
 

Agenda algemene ledenvergadering vkgo op woensdag 17 november te Barneveld 
Aanvang ca. 17.00 uur. 

1. Opening en mededelingen. 
 

2. Verslag ledenvergadering 26 november 2020 (zie bijlage). 
 

3. Terugkoppeling over beleid en activiteiten 2020 en 2021. 
 

4. Vloeibaar verenigen, stand van zaken en toekomst. 
 

5. Bestuurssamenstelling. 
Er zijn 2 vacatures en het bestuur vraagt de leden zich hiervoor kandidaat te 
stellen. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij het secretariaat of één van de 
bestuursleden.  
Rooster van aftreden: 
Niels Postma (penningmeester): aftredend najaar 2022. 
Henk Oosterhuis (vice-voorzitter): najaar 2023. 
Toob Alers (voorzitter): najaar 2023. 
 
 

6. Statutenwijziging. 
Per 1 juli 2021 is de WTBR (Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen) van 
kracht. Deze is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te 
voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen.  
In overleg met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht heeft het 
bestuur vkgo een voorstel statutenwijziging opgesteld. Dat voorziet in de 
noodzakelijk aanpassingen voor de WTBR, alsook een aantal praktische 
aanpassingen.  
Bijgaand ontvangt u de actuele statuten en het voorstel tot wijziging (4 bijlagen).  
De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met dit voorstel. 
 
Tevens wordt de vergadering gevraagd het bestuur opdracht te verstrekken om 
de statutenwijziging notarieel te laten vastleggen en verleent de vergadering het 
bestuur mandaat tot het aanbrengen van eventueel nog noodzakelijke 
redactionele wijzigingen. 
 

7. Benoeming leden continuïteitscommissie. 
Ingevolge de WTBR dient elke vereniging een continuïteitscommissie in te stellen. 
Deze commissie is bedoeld om, in het onverhoopte geval van (plotseling) niet 
meer beschikbaar zijn van alle bestuursleden, het bestuur van de vereniging voort 
te zetten 
Het bestuur vraagt leden zich hiervoor beschikbaar te stellen. 
 

8. Financiën. 
Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2020 (zie bijlage). 
Verslag kascommissie, decharge bestuur financieel beleid. 
Benoeming nieuwe kascommissie. 
Begroting 2021 en begroting 2022 (zie bijlage). 
Vaststelling contributie 2022. 
     

9. Rondvraag en sluiting. 


